PROFISSIONALIZAÇÃO ESTÁ PARA BREVE
MAS RECRUTAMENTO PREOCUPA ÁRBITROS
O recrutamento e a permanência de árbitros foram os temas principais do quinto
Fórum de Arbitragem, em Alcobaça. O presidente do Conselho de Arbitragem da FPF,
Vítor Pereira, mostrou “grande preocupação” em “recrutar novos árbitros” e em “evitar o seu abandono”. Segundo o dirigente, “existe um abandono precoce que acontece,
sobretudo, nos primeiros seis meses da arbitragem”. À margem do evento, o vice-presidente da FPF, Hermínio Loureiro (na foto), admitiu que a profissionalização dos árbitros
poderá avançar “muito brevemente”, como uma “experiência-piloto, para ser avaliada
no final da época e perceber todas as suas complicações”.
Elisabete Cruz
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ATLETISMO:
FEDERAÇÃO
ORGANIZA CIMEIRA
DO MEIO FUNDO
A Federação Portuguesa
de Atletismo (FPA) vai
organizar, nos próximos
dias 26 e 27, nas instalações do Centro de Alto
Rendimento, em Oeiras,
a I Cimeira Nacional de
Meio-Fundo e Fundo.
Entre os oradores, contam-se nomes como
João Campos e de
Bernardo Manuel, que
abordarão a temática
do treino de alto rendimento.

PEDRO MOREIRA
FOI HOMENAGEADO
Pedro Moreira, treinador
de Sara Moreira, integra
uma lista de 48 treinadores que foram homenageados pela Associação
Europeia de Atletismo, na
gala anual daquele organismo. O responsável
pelos sucessos de uma
das nossas melhores fundistas da atualidade é o
único representante português entre um grupo
que contempla técnicos
de 27 nacionalidades,
numa iniciativa que existe desde 2010 e já destacou 200 fabricantes de
campeões.

NATAÇÃO:
MEILUTYTE BATE
RECORDE MUNDIAL
A lituana Ruta Meilutyte
bateu o recorde do
mundo dos 100 metros
bruços em piscina curta,
registo obtido na final da
Taça do Mundo de natação, que se disputa em
Moscovo. A nadadora de
16 anos nadou a distância em 1m02,36s, batendo a marca que pertencia
à norte-americana
Rebecca Soni desde
dezembro de 2009
(1m02,70s). Meilutyte
causou sensação nos
Jogos Olímpicos de
Londres, em 2012, quando foi campeã nos 100
metros bruços, com apenas 15 anos.

ALDEIAS DO XISTO
NO MAPA CICLISTA
GRANDEFONDO SKYROAD >> As Aldeias do Xisto serviram de rota
e a festa fez-se entre nomes conhecidos do ciclismo e amadores
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m pelotão composto por mil participantes
(amadores) partiu ontem da
Lousã rumo a um percurso de
grande relevância histórica e
turística e que marcou a II edição do Grandfondo Skyroad Aldeias do Xisto 2013. Foram visitados os concelhos de Góis,
Pampilhosa da Serra, Pedrógão
Grande e Castanheira de Pêra,
com a vitória a pertencer a Rú-

Rúben Almeida e
Sílvia Pissarreira,
Celina Carpinteiro e
Pedro Morgado
foram os vencedores
ben Almeida e Sílvia Pissarreira, na distância longa (Granfondo), e de Celina Carpinteiro e
Pedro Morgado, na distância
curta (Mediofondo).
A adesão foi forte, particularmente das pessoas que habitam as regiões por onde
passa a prova e o formato inovador promete atrair mais
participantes já em 2014. Ci-
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Em Portimão
prepara-se
um recorde
O trimaran “Spindrift 2” fez da
Marina de Portimão a sua base
de treinos para tentar bater o
recorde mundial da Rota das
Descobertas, que pertence, desde 2007, ao “Groupama 3”, de
Franck Cammas, com o tempo
de sete dias, dez horas, 58 minutos e 53 segundos. O “Spindrift
2”, que detém o recorde mundial
de velocidade, aguarda por uma
“janela de bom tempo” para rumar a Cadiz, em Espanha, e daí
partir rumo a San Salvador, nas
Baamas, percorrendo o itinerário
feito por Cristóvão Colombo em
1492. A tripulação de 12 elementos, liderados por Yann Guichard
e Dona Bertarelli, e o trimaran
estará em Portimão até meados
da próxima semana.

ANDEBOL

Centro
de Formação
vai arrancar
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À descoberta > Foram mil os ciclistas que partiram ontem da Lousã

clismo para todos e a divulgação de uma rota que promove
Portugal é uma receita interessante e cujo projeto mereceu o reconhecimento do secretário de Estado da juventude e do Desporto, Emídio
Guerreiro, que fez questão de
dar o tiro de partida.
A participação internacio-

nal nesta prova trouxe ao
centro de Portugal cerca de
50 atletas de oito países, afirmando o potencial desta região como destino turístico
desportivo, sendo que não
faltaram nomes conhecidos
do ciclismo, como Vítor Gamito, Marco Chagas, Fábio Silvestre, Joni Brandão ou Tiago

Machado. Durante mais de
quatro horas, os cinco municípios envolvidos foram palco
de um espetáculo único. Esta
prova de 168 quilómetros,
para os mais preparados, e de
95 para os menos resistentes,
vai voltar e uma das metas
passará por inscrever mais
pessoas. ■

_

Fruto de um protocolo de cooperação e parceria estabelecido entre a Associação de Andebol do Algarve e o Município de
Portimão, têm início no próximo dia 14 os treinos do novo
Centro de Formação de Andebol de Portimão, aberto aos
escalões etários de minis (8 e 9
anos) e infantis (10 a 12). Os treinos terão lugar em Alvor, no pavilhão da EB D. João II, e em Portimão, no pavilhão da EB José
Buisel, a partir das 18h30.

ORIENTAÇÃO EM BTT
Português voltou a ganhar ouro.
Desta vez, na distância longa. David Machado foi 12º em Elite

Simões repetiu título

Ouro > Carlos Simões foi campeão do mundo

Portugal repetiu a medalha de
ouro no campeonato do Mundo
de veteranos de orientação em
BTT’2013. Em Sines, depois dos
15 km, Carlos Simões conseguiu, na distância longa, oferecer a segunda medalha de ouro
da história da orientação em
BTT portuguesa. Carlos Simões
(COALA), no escalão M40, obteve o desejado título mundial,

com o tempo de 1h43m27s, à
frente de Maxim Zhurkin (Forest Sport), 1h46m45s, e Svajunas Ambrazas (S – Sportas),
1h48m10s.”Foi uma prova muito física e sem muitas opções.
Tive de gerir o esforço na parte
final e terminei muito cansado.
Estando a correr em casa senti
obrigação de lutar pelos primeiros lugares”, referiu o orien-

tista. Em Elite, na segunda de
três etapas que compõem a
ronda final da Taça do Mundo,
venceu o checo Krystof Bogar
(1h51m28s). Davide Machado
foi o melhor português, concluindo no 12º lugar
(1h59m54s). Em femininos, ganhou a finlandesa Susanna
Laurila (1h35m55s). Rita Gomes foi 27ª (2h25m51s).

